
FABIO LEMES
CONSOLIDAR E AVANÇAR: NOVOS 
DESAFIOS, NOVOS CAMINHOS

FABIO LEMES

PROPOSTAS 
DE AÇÕES
DA GESTÃO DO 
IFSUL CÂMPUS 
SAPUCAIA DO SUL
2021-2025



O IFSul Câmpus Sapucaia do Sul completou 25 anos de atuação junto à 
comunidade regional, contribuindo significativamente para efetivar o 
compromisso do Estado brasileiro com a educação, ciência e tecnologia, 
auxiliando na transformação da vida das pessoas que direta ou indiretamente se 
relacionam com o câmpus. E cumpre sua missão institucional muitas vezes mais 
pela dedicação de seus servidores e servidoras, estudantes e comunidade 
externa, do que pela iniciativa da esfera federal.

O desafio de uma gestão democrática, neste processo, é propiciar a reflexão 
junto à comunidade acadêmica, apresentando em conjunto propostas de ação, 
para enfrentar e superar as dificuldades que nos são colocadas, visando sempre 
melhores resultados nos processos de ensino, pesquisa e extensão para a 
sociedade, em especial aqueles segmentos historicamente não priorizados. Desta 
forma podemos continuar a sonhar, lutar por nossos sonhos e realizar ações 
efetivamente com e para a nossa comunidade.

A conjuntura política e educacional do 
país  e a situação do IFSul e do 
câmpus nesse cenário
O Brasil vive uma profunda crise 
econômica, social e ética, com seus 
desdobramentos na política e na 
institucionalidade, agravada em muito 
pela pandemia do COVID-19. Se até 
2015 as discussões nacionais eram 
sobre como combater a pobreza e a 
desigualdade na sociedade, tendo o 
serviço público como ferramenta 
estratégica para isto, com pautas de 
qualificação e expansão destes, a 
segunda metade da década passada 
trouxe um retrocesso dessa visão, 
saindo das prioridades nacionais o 
combate às desigualdades e os 
serviços (e os servidores públicos) 
sendo vistos como um “problema” 
brasileiro. Neste sentido, em 2016, foi 
aprovada a Emenda Constitucional 
(EC) 95 que limita os gastos públicos 
por 20 anos; em 2019 foi aprovada a 
EC 103 que alterou o sistema 
previdenciário, retirando direitos da

classe trabalhadora em relação à 
aposentadoria, estendendo o tempo 
de trabalho e agora, neste início de 
2021, o Congresso Nacional aprovou o 
Projeto de Emenda Constitucional 
(PEC) 186 que permite o congelamento 
do salário de servidores públicos e 
impede novas contratações até 2036. 
Esse conjunto de medidas que 
comprometem diretamente o serviço 
público brasileiro – e, portanto, o 
atendimento das demandas da 
sociedade – não se deu de forma 
isolada, pois também se aprovou em 
2017 a reforma trabalhista, que 
modifica profundamente as relações 
de trabalho no país, tornando o que 
eram direitos trabalhistas assegurados 
como uma possibilidade a ser 
negociada, num contexto de 
flexibilização e, usando um conceito 
emergente, “uberização” da força de 
trabalho no país.
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Esse conjunto de mudanças no marco legal se deu em um processo político 
bastante tumultuado no país, onde as eleições nacionais de 2018 foram 
fortemente cerceadas por uma pressão das Forças Armadas, situação que não 
ocorria, ao menos de forma tão explícita, desde a década de 1980.

 O Presidente eleito em 2018, apesar de posições erráticas em diversos 
segmentos, apontava claramente em seu plano de governo a ideia de redução da 
importância do serviço público e ao longo de todo o governo até este momento, 
houve diversas situações em que as palavras e ações tanto da autoridade maior 
do país, como de seus subordinados diretos, buscavam desmerecer e 
deslegitimar as instituições públicas e suas trabalhadoras e trabalhadores.

Neste sentido, a área da educação, em especial as Universidades e Institutos 
Federais, foram eleitos como bode expiatório, sendo que nós, servidoras e 
servidores docentes, técnicas e técnicos-administrativos e estudantes tivemos 
que desenvolver diversas ações para desmistificar a ideia de que somos 
instituições caras e ineficientes, além de recolocar a importância da educação e 
das educadoras e educadores na sociedade.

Em termos orçamentários, em geral toda a educação pública federal perdeu 
recursos nos últimos anos, mas o maior problema enfrentado foi a instabilidade 
gerada na liberação dos recursos orçamentários e financeiros. Por exemplo, em 
2019, analisando o planejado no início do ano e o executado no final, temos 100% 
do orçamento executado, no entanto, o Governo Federal passou boa parte do 
ano anunciando contingenciamento na casa dos 30%, nos obrigando cogitar 
reduções drásticas nos serviços essenciais de funcionamento das instituições. 
Graças às mobilizações da sociedade, aos poucos o quadro foi revertido, mas 
apenas em meados de outubro daquele ano tivemos um aceno positivo sobre a 
efetivação do orçamento anual. Este quadro de incertezas compromete a 
execução de projetos, gera estresse interno pela disputa dos recursos e 
sucateamento das instalações e equipamentos no longo prazo.

Particularmente o câmpus Sapucaia do Sul teve um planejamento adequado para 
este tipo de situação, conseguindo mesmo neste cenário caótico, executar o 
orçamento. Ao longo da caminhada, no entanto, muitas coisas deixaram de 
acontecer, funcionárias e funcionários terceirizados buscaram outras colocações 
com receio da perda do emprego no câmpus e não foi possível planejar 
investimentos. Este cenário não foi uma exceção, em especial porque a partir de 
2020, o orçamento é por lei aprovado em duas partes de dois “tomos”, de 
maneira que só se tem alguma certeza da efetivação da segunda parte do tomo 2 
na metade do ano. Isso considerando apenas orçamento, pois a efetiva liberação 
de recursos financeiros também mantém uma inconstância. Neste início de 2021, 
por exemplo, o governo tem liberado apenas 1/18 do orçamento e os repasses 
financeiros que chegaram não nos permitem realizar ações como atender 
adequadamente a nossa política de inclusão digital, dentre outras.  
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Assim como orçamento, também não há liberação de códigos de vagas desde 
2018 para toda rede federal, o que nos limita no atendimento de demandas 
essenciais, como docentes para Atendimento Educacional Especializado (AEE) ou 
de outras áreas, além das diversas funções necessárias em nosso quadro 
administrativo.
É fundamental a compreensão de nossa comunidade sobre este contexto, para 
que possamos agir sobre ele, tendo claro os desafios pela frente, não com uma 
perspectiva conformista, mas buscando alternativas que nos permitam resistir e 
avançar, mantendo os princípios de uma educação pública, gratuita, inclusiva, 
transformadora socialmente e qualificada.

Potencialidades e desafios gerais
A Rede Federal de Educação 
Profissional, embora relativamente 
jovem, já tem muita força. E o IFSul 
câmpus Sapucaia do Sul, como parte 
desta rede tem muitas fortalezas que 
nos permitem sonhar, mesmo em um 
cenário adverso.

Nossos 25 anos de funcionamento, 
completados neste último 26/02, 
concretizam não apenas uma estrutura 
física muito qualificada, mas o câmpus 
como um patrimônio da comunidade 
local, que tem contribuído na formação 
de várias gerações de estudantes. Faz 
isso com um conjunto expressivo e 
qualificado de servidoras e servidores 
com bastante experiência acumulada 
ao longo desta trajetória.

Destaco neste patrimônio a sinergia de 
nossa comunidade acadêmica, em que 
docentes, técnicas e técnicos 
administrativos e estudantes 
efetivamente se envolvem na 
construção dos rumos de nosso 
câmpus, de forma conjunta. 
Evidentemente que não temos, nem 
devemos ter consenso em tudo, ao 
contrário, precisamos da diversidade 
de opiniões e ideias.

É fundamental, entretanto, grandes 
consensos em torno dos objetivos 
institucionais, expressos na lei de 
criação dos Institutos Federais, no 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e 
no Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) do IFSul e na 
valorização das relações dentro da 
comunidade, sabendo tratar 
divergências como parte da 
democracia, valorizando as decisões 
coletivas e partindo em defesa delas, 
com respeito às pessoas que convivem 
nessa comunidade ou que vem até nós 
apresentar novas demandas.

Esta sinergia da comunidade tem que 
ser sempre colocada em ação, no 
sentido de sempre estarmos qualifi-
cando nossas ações de ensino, em 
especial por meio de nossos cursos, de 
estarmos desenvolvendo pesquisas 
que atendam demandas da sociedade 
e contribuam por uma cultura de busca 
e valorização do conhecimento científi-
co e por ações de extensão que efeti-
vamente nos levem para fora dos 
muros do câmpus e que tragam a 
comunidade externa para dentro de 
nossa instituição.
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Para Diretor Geral

Fabio Lemes

Natural de Cruz Alta/RS, cursou 
Técnico Integrado em Contabilidade no 
Instituto Estadual de Educação Annes 
Dias. Graduado em Economia e Mestre 
em Desenvolvimento (com bolsa 
CAPES), ambas na Unijuí-RS. Desde os 
16 anos atuou no movimento 
estudantil, exercendo funções diversas 
no Grêmio Estudantil e depois no 
Diretório Central de Estudantes da 
Unijuí, tendo presidido as duas 
entidades. Atuou em diversos 
movimentos sociais, como a luta pela 
UERGS e depois o comitê por uma 
Universidade Pública Federal na região 
norte do estado, que se concretizou na 
UFFS, em 2010.

Foi estagiário no Programa de Extensão 
Empresarial, parceira do Governo 
Estadual com a Unijuí (2000-2004),

depois atuou como bolsista e técnico 
extensionista na Incubadora de 
Economia Solidária, Desenvolvimento e 
Tecnologia Social - ITECSOL/Unijuí, 
onde atuou na implantação da 
Associação de Catadores (ACATA) e 
da Feira de Economia Solidária 
(FECONSOL). Também coordenou o 
Mapeamento de Economia Solidária na 
região noroeste do Estado, em parceria 
com o Governo Federal e diversas 
Universidades em 2005 e 2008.

A partir de 2010 passou a atuar como 
professor universitário em cursos de 
Direito, Administração, Ciências 
Contábeis e Comunicação Social em 
instituições da região norte e noroeste 
do RS.

As gestoras e gestores do câmpus, ao nosso ver, precisarão dedicar energia no 
sentido de consolidar as conquistas realizadas até aqui e planejar o futuro no 
curto (ano civil e letivo) e longo prazo (horizonte de pelo menos 4 anos), 
acompanhar os principais indicadores externos e internos que apontam o 
atendimento do planejamento, manter e ampliar espaços de participação de 
caráter específicos e outros permanentes, e principalmente, continuar sempre 
esclarecendo, dialogando e aprimorando os processos internos, com a busca 
contínua de métodos de conciliar as divergências, estimular as colegas servidoras, 
os colegas servidores e estudantes a desenvolverem suas potencialidades e 
construir parcerias com a comunidade externa nos mais diferentes âmbitos, mas 
em especial dentro dos eixos de atuação estratégica do câmpus.

Equipe Gestora
O perfil da equipe gestora é voltado à capacidade técnica-operacional aliada à 
dedicação ao trabalho coletivo e participativo e a defesa dos princípios de uma 
instituição democrática, inclusiva e de excelência, focada no fortalecimento da 
educação pública, gratuita e de qualidade.
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Carolina é natural de Vacaria, tem 2 
filhas de 14 e 7 anos e mora em São 
Leopoldo há 8 anos. Ingressou no IFSul 
em 2012 no câmpus Charqueadas, 
atuando na coordenadoria de 
almoxarifado e patrimônio, depois foi 
Chefe de Gabinete da Direção-geral 
naquele câmpus. Em 2013 solicitou 
remoção para o câmpus Sapucaia do 
Sul, onde atuou na Coordenadoria de 
Almoxarifado, Gabinete da Direção e 
no Departamento de Estrutura e 
Logística. Em julho de 2019 assumiu a 
Direção Adjunta do câmpus. Foi um 
desafio, pois sempre trabalhou na 
parte administrativa do câmpus, e a 
frente da Direção Adjunta pode ter um 
contato maior com ensino, pesquisa e 
extensão, que são processos 
finalísticos e a base de atuação do 
IFSul. Com o convite para permanecer 
nesse cargo na gestão do Fábio Lemes, 
espera consolidar as ações já 
realizadas e avançar em novas 
proposições.

Gislaine Saueressig tem 35 anos, é 
natural de Horizontina/RS e reside em 
São Leopoldo. Graduada em Ciências 
Econômicas pela UFSM em 2010, 
possui especialização em 
Administração Pública (Uninter), é 
mestra em Engenharia de Produção 
(Unisinos) e em Educação Profissional e 
Tecnológica (ProfEPT). É Servidora 
Técnica Administrativa do IFSul desde 
2011, tendo iniciado a carreira no 
Campus Bagé, onde atuou como 
Coordenadora de Manutenção Geral. 
Posteriormente (2013) solicitou 
remoção para o Câmpus Sapucaia do 
Sul, onde atuou na coordenadoria de 
Almoxarifado e Patrimônio e 
atualmente exerce a função de 
coordenadora de Licitações e 
Compras.  Além das atividades 
características de cada coordenação, 
acumula inúmeras comissões, núcleos 
e grupos de trabalho: 

Em abril de 2012 ingressou como docente no IFSul Câmpus Sapucaia do Sul, 
ministrando disciplinas na área de economia e estatística nos cursos de 
Administração/EJA, Eventos, Informática e Engenharia Mecânica e na 
Especialização em Educação.
Participa em Projetos de Extensão do Câmpus Sapucaia do Sul como o Alçando 
Voo, IFComic, entre outros. Atua na orientação de TCCs e supervisão de estágios. 
É membro atuante nas Comissões de Planejamento Anual do Campus. Em janeiro 
de 2013 foi convidado a compor a Direção do Câmpus como Chefe do 
Departamento de Ensino, exercendo esta função até o presente momento, 
paralelamente ao desempenho de suas atividades em sala de aula.
Também é membro da Câmara de Ensino junto à Pró Reitoria de Ensino (PROEN) 
e integrante da Comissão de Elaboração e Implantação do PDI 2020-2024 em 
todo IFSul.
Neste período de gestão teve várias participações no Colégio de Dirigentes 
(CODIR) e Conselho Superior (CONSUP) do IFSul, representando o Diretor Geral 
do Câmpus Sapucaia do Sul.

Diretora Adjunta

Carolina Soares da Silva
Chefia de Gabinete

Gislaine Gabriele 
Saueressig
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participou do NUGAI e é membra 
fundadora do NUGED Sapucaia do Sul, 
foi conselheira representante do corpo 
Técnico Administrativo (CONSUP 
2018-2020), foi representante de base 
do SINASEFE, compôs a comissão que 
construiu o regulamento para 
afastamento TAE para qualificação, 
entre outros acúmulos de experiências 
que desenvolveram na servidora um 
olhar institucional amplo e sistêmico.

Natural de Porto Alegre/RS, 42 anos, 
casado, pais de 2 filhos, formou-se no 
ano de 2005 em Administração de 
Empresas pela PUC/RS e cursou 
pós-graduação em Gestão de 
Pessoas no setor público após se 
tornar servidor público Federal em 
2011, ao ingressar no IFSul ocupando 
o cargo de Administrador. Antes, 
trabalhou com logística/distribuição 
na AmBev, chegando a gerir uma 
equipe de mais de 120 pessoas. Se 
aventurou também em negócios 
próprios até ingressar no IFSul. . Em 
abril deste ano fará 10 anos no 
Instituto ocupando quase sempre 
cargos de gestão. De 2011 a 2013 foi 
chefe do Departamento de 
Administração e Planejamento 
(DEAP) do câmpus Charqueadas. Em 
2015 passou a trabalhar no câmpus 
Sapucaia do Sul, onde de 2015 a 2017 
foi Coordenador do setor de 
Compras e Licitações. Desde 2017 
está à frente do DEAP do câmpus 
Sapucaia do Sul como chefe do 
Departamento.  

Natural de Taquari/RS, bacharel em 
Direito pela Unisinos, (exercício da 
advocacia por 10 anos – atualmente 
licenciado). Ingressou no serviço 
público em novembro de 2013 no IFSul 
- Câmpus Sapucaia do Sul, no cargo de 
assistente em administração. No IFSul 
desempenhou atividades na Gestão de 
Pessoas, foi coordenador de contratos 
por três anos, exercendo igual tempo 
na Chefia de Gabinete da Direção. 
Desde março de 2020 está na chefia 
do Departamento de Estrutura e 
Logística (DELOG).

Professora de Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Sul-Rio-Grandense Câmpus Sapucaia 
do Sul, onde atua como Chefe do 
Departamento de Pesquisa, Extensão e 
Pós-Graduação desde outubro de 
2015. Atua também como docente nos 
Cursos Bacharelado em Engenharia 
Mecânica, Técnico em Informática e 
Pós-Graduação em Educação, nas 
áreas de Estatística e Probabilidade e 
Saúde Humana. Tem Pós-Doutorado 
em Genética Forense (2019) pela 
PUCRS e em Biotecnologia (2010) pela 
empresa FK Biotecnologia S.A., na qual 
atuou como Responsável pelo Setor de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

Chefia do Departamento de 
Administração e Planejamento

Diego Feldmann Borba

Chefia do Departamento de Estrutura e 
Logística

Rafael Costa Silveira

Chefia do Departamento de Pesquisa, 
Extensão e Pós-Graduação

Janaina Pacheco Jaeger
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Marcelio Adriano Diogo é natural de 
Gravataí e se mudou para São 
Leopoldo com menos de dois anos de 
idade. Tem 46 anos, casado, pai de um 
menino de sete anos. Concluiu Técnico 
em Química em 1995, na Fundação 
Liberato, graduado em Licenciatura em 
Matemática pela Unisinos, em 2000, 
fez mestrado em Ensino de 
Matemática, na UFRGS, em 2007, e 
tem especialização em Atendimento 
Educacional Especializado, pela 
UERGS, concluída em 2018. Atua como 
professor desde 1997, tendo 
experiência na educação estadual e 
privada, no ensino básico, e no ensino 
superior, na Unisinos. Ingressou no 
IFSul, câmpus Sapucaia do Sul, em 
2017, tendo atuado nos cursos 
médio-técnico integrados, no Proeja, 
na Engenharia e na pós-graduação. Foi 
coordenador do Napne no biênio 
2019-2020 e esteve à frente de 
diversos projetos de extensão e ensino.  

Pedagogia e Educação Física da 
URI/FW (1994-2012), participando do 
processo de implantação, e na 
Fundação Liberato-NH (1997-2012). 
Atualmente é professor no IFSul 
Câmpus Sapucaia do Sul (1996 - até o 
presente momento), onde foi 
Coordenador de Ensino Médio e Chefe 
do Departamento de Ensino 
(2005-2010), além de ter sido eleito 
Diretor-geral do Câmpus para o 
mandato 2013 - 2017 e reconduzido ao 
cargo em 2017 até 2021.  

Importante destacar que há um 
excelente quadro de servidoras e 
servidores administrativos e 
docentes no câmpus e dentro das 
possibilidades, disponibilidades e 
capacidade das pessoas, entendemos 
como salutar que mais colegas 
ocupem os diferentes postos de 
gestão, imprimindo sua contribuição 
nesta tarefa institucional.

Neste sentido, o prof. Mack irá ficar à 
frente do DEPEP no período de 
licença maternidade da colega profa. 
Janaína Jaeger, podendo depois 
contribuir com a gestão em outros 
espaços. No DEAP, o colega Diego 
Borba estará à frente da função até 
início de 2022, com a colega Gislaine 
Saueressig assumindo este posto 
posteriormente. Outras adequações 
de funções poderão ser realizadas ao 
longo do processo, pois o 
compromisso desta equipe é com 
uma proposta de gestão, 
independente de momentaneamente 
estarem em um cargo ou outro, 
sempre assegurando a capacidade e 
a dedicação na realização o trabalho. 

Natural de Frederico Westphalen-RS, 
graduou-se em Educação Física 
(FEFCA-1986), é especialista em 
Educação Especial (URI/FW-994) e 
mestre em Educação (UNB-2011). 
Atuou como docente nas Redes 
Municipal e Estadual de Ensino 
(1983-1996), em Cursos Superiores de

Chefia do Departamento de Ensino

Marcelio Adriano Diogo

Mack Leo Pedroso

bem como em Gestão de Projetos. Possui Mestrado e Doutorado em Genética e 
Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2006 e 2009), 
Bacharelado (2003) e Licenciatura (2004) em Ciências Biológicas pela mesma 
Universidade. Atualmente, está finalizando seu segundo Mestrado no Programa de 
Pós-Graduação em Estatística (PPGEst) pela UFRGS, na área de inferência 
estatística e estatística computacional.
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Propostas de Ação
Com base nas demandas levantadas junto à comunidade, e alinhando o acúmulo 
de experiência ao Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFSul, 
apresenta-se as diretrizes gerais de atuação da futura gestão 2021-2025:

Gestão democrática e 
participativa

Propiciar espaços de participação a 
toda a comunidade acadêmica e 
comunidade externa, em consonância 
com os valores institucionais.
Apoiar a atuação da representação 
estudantil (Grêmio Estudantil e 
Diretório Acadêmico) e sindical, 
respeitando a autonomia dessas 
entidades.
Propor espaço de ouvidoria estudantil 
no câmpus.
Dialogar com a comunidade externa, 
em especial famílias de estudantes, 
egressos de nossos cursos, poderes 
municipais e organizações parceiras de 
Sapucaia do Sul e região.
Fortalecer espaços institucionais de 
participação, em especial, com a 
implantação do Conselho do câmpus.
Levar à comunidade o debate dos 
assuntos fundamentais do câmpus, 
realizando, quando necessário, 
consultas plebiscitárias com base no 
voto paritário.
Mapear as demandas de formação no 
diálogo com a sociedade, o mundo do 
trabalho, estudantes e servidoras e 
servidores.
Propor, dentro das possibilidades do 
câmpus, cursos que atendam às 
necessidades identificadas, nas mais 
diversas modalidades de oferta.
Sempre dialogar na busca de soluções 
para os desafios do câmpus.

Ensino, Pesquisa e Extensão

Ampliar ações que promovam a 
aproximação com o mundo do 
trabalho.
Fomentar a criação de cursos de 
formação inicial e continuada, em 
especial com esforço próprio.
Ampliar a participação dos discentes 
em atividades de bolsistas e monitoria.
Incentivar que todas as servidoras e 
servidores possam atuar em projetos 
de ensino, pesquisa e extensão.
Avançar na busca de condições para a 
verticalização do ensino.
Lutar pela criação do código de vaga 
de profissional de Atendimento 
Educacional Especializado - AEE, para 
auxiliar a suprir as necessidades 
educativas específicas de estudantes 
que ingressam nos cursos técnicos por 
reserva de vaga, seja por atendimentos 
diretos ou pelo apoio a docentes na 
preparação de estratégias adequadas 
de ensino a esse público.

Defender radicalmente o direito de 
todas e todos opinarem, defenderem 
suas ideias, se colocarem no debate e 
se manifestarem, o que implica 
também em defender o respeito ao 
uso do tempo e espaço da coletividade 
e em especial a compreensão de que 
temos diferentes trajetórias, vivências e 
experiências institucionais na 
comunidade acadêmica que devem ser 
respeitadas e valorizadas.
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Incentivar e efetivar a integração com a 
pesquisa e extensão nos cursos 
técnicos e superiores.
Promover calendário de revisão dos 
Projetos Pedagógico dos cursos (PPC), 
de acordo com as necessidades 
apontadas pela comunidade 
acadêmica e externa e com a 
participação estudantil.
Apoiar e estimular ações de acesso a 
nossos cursos, como o Alçando Voo, 
Portas Abertas e IFComic.
Valorizar nossos papel no mundo do 
conhecimento, com espaços como 
SaberTec, Inovitec, Sedinetec, IFOMAT, 
IFCODE e a inserção de nossas(os) 
estudantes em eventos científicos 
externos.
Trabalhar em estratégicas para a 
permanência e  êxito de estudantes, 
com ações como o REVISA.
Ampliar a oferta de ações de extensão 
de acordo com as demandas da 
comunidade.
Fortalecer os vínculos entre estudantes 
do PROEJA e o câmpus, a fim de 
auxiliá-los em suas demandas e 
contribuir para o combate à evasão.
Criar grupos de trabalho (GT) para 
busca ativa de estudantes, 
particularmente do PROEJA, em 
situação de evasão e infrequência.
Dialogar e construir parcerias com as 
instituições de ensino e organizações 
de atuação local, regional, nacional e 
inclusive internacional, como já 
fazemos no âmbito do Brafitec.
Fomentar a produção científica, 
tecnológica e cultural, bem como a 
divulgação de pesquisas e práticas 
educativas exitosas.
Atualizar o acervo físico da Biblioteca e 
ampliar a aderência a plataformas 
digitais.

Valorizar o trabalho dos núcleos 
existentes do câmpus (NUGED, NEABI, 
NUGAI, NAPNE, NAI), buscar a reativar 
o NEAD e incentivar novos, como 
Núcleo de Cultura, Núcleo de 
Economia Solidária, etc. 
Apoiar os Núcleos na construção de 
espaços de escuta da comunidade 
para a construção de ações afirmativas 
que valorizem a participação de todas 
e todos.
Dialogar e construir parcerias com o 
mundo do trabalho, suas organizações 
tanto em caráter empresariais, como 
públicas e do terceiro setor, visando o 
estreitamento de relações com o meio 
produtivo local.
Fortalecer o diálogo com as famílias 
quanto ao acompanhamento e 
estímulo da vida acadêmica estudantil.
Cooperação com entidades 
educacionais nos diferentes âmbitos 
de atuação do IFSUL.
Defender a manutenção de que todos 
os projetos de ensino, pesquisa e 
extensão tenham efetivamente a 
participação de estudantes.
Estimular a participação de servidoras, 
servidores e estudantes em 
intercâmbios, olimpíadas e eventos 
científicos, acadêmicos, culturais e 
esportivos.
Lutar por condições de efetivar as 
diretrizes e objetivos da Política de 
Inclusão e Acessibilidade do IFSul 
conforme Resolução Consup 51/2016, 
seguir desenvolvendo ações efetivas 
no que couber ao campus nesta área.
Criar diretrizes para destinar recursos 
físicos, humanos e orçamentários para 
a atividades externas (visitas técnicas, 
saídas de campo) com o intuito de 
qualificar e diversificar a formação 
técnica e geral das(os) estudantes.
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Incentivar a produção acadêmica 
qualificada das servidoras e dos 
servidores docentes e técnicos 
administrativos.
Propor nas instâncias superiores que o 
IFSul implemente ações de prevenção 
em saúde e condições de bem-estar 
das servidoras e dos servidores.
Criar espaços de formação e 
capacitação para uso dos recursos e 
ferramentas digitais disponíveis ao 
campus.

Organização Administrativa

Divulgar as informações acadêmicas, 
econômico-financeiras e de gestão de 
forma acessível aos diferentes públicos 
da comunidade interna e externa.
Buscar processos de gestão que 
priorizem a sustentabilidade social, 
ambiental e econômica nas aquisições, 
contratações e demais processos.
Avançar na implantação do calendário 
de compras do câmpus, estabelecendo 
responsabilidades e processos 
participativos na área de compras e 
fiscalização dos serviços.
Avançar no mapeamento dos 
processos do câmpus.
Debater diretrizes para distribuição da 
força de trabalho entre as diferentes 
coordenações e departamentos.

Gestão de pessoas

Lutar permanentemente pela expansão 
do quadro de servidoras e servidores, 
com uma distribuição equitativa das 
vagas dentro do IFSul.

Incentivar permanentemente a 
capacitação (qualificação e 
aperfeiçoamento) do quadro de 
servidoras e servidores nas áreas de 
atuação do IFSul, de acordo com as 
prioridades estabelecidas no 
levantamento de necessidades de 
capacitação.

Estimular a produção de material 
didático próprio nas áreas de formação 
nos cursos do câmpus.
Fomentar ações na área da arte e 
cultura, potencializando nosso câmpus 
como uma referência de difusão 
cultural, com eventos e espaços como 
a Galeria Experimental.
Buscar parcerias com 
instituições/organizações de atuação 
na área de saúde mental, física e social, 
visando fortalecer redes de apoio a 
nossa comunidade acadêmica, 
articulando com as políticas públicas 
de responsabilidade do Sistema Único 
de Saúde e da Rede de Atenção da 
Assistência Social.
Apoiar o desenvolvimento de ações de 
inserção de nossas(os) estudantes e 
egressos no mundo do trabalho, por 
meio de orientação e apoio à busca de 
espaços de estágio e colocação 
profissional.
Fortalecer o debate e formação 
pedagógica no câmpus, valorizando a 
participação de toda comunidade 
acadêmica nos processos de ensino e 
de aprendizagem, sem prejuízo da 
autonomia docente no 
desenvolvimento das atividades letivas.
Incentivar as ações de 
internacionalização e de mobilidade 
externa e interna, no Brasil.
Incentivar ações como a "Escola de 
Verão" e outras formas de formação e 
integração da comunidade nos 
períodos não letivos,
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Incentivar a produção acadêmica 
qualificada das servidoras e dos 
servidores docentes e técnicos 
administrativos.
Propor nas instâncias superiores que o 
IFSul implemente ações de prevenção 
em saúde e condições de bem-estar 
das servidoras e dos servidores.
Criar espaços de formação e 
capacitação para uso dos recursos e 
ferramentas digitais disponíveis ao 
campus.

Organização Administrativa

Divulgar as informações acadêmicas, 
econômico-financeiras e de gestão de 
forma acessível aos diferentes públicos 
da comunidade interna e externa.
Buscar processos de gestão que 
priorizem a sustentabilidade social, 
ambiental e econômica nas aquisições, 
contratações e demais processos.
Avançar na implantação do calendário 
de compras do câmpus, estabelecendo 
responsabilidades e processos 
participativos na área de compras e 
fiscalização dos serviços.
Avançar no mapeamento dos 
processos do câmpus.
Debater diretrizes para distribuição da 
força de trabalho entre as diferentes 
coordenações e departamentos.

Gestão de pessoas

Lutar permanentemente pela expansão 
do quadro de servidoras e servidores, 
com uma distribuição equitativa das 
vagas dentro do IFSul.

Infraestrutura

Construir coletivamente um Plano Diretor de Infraestrutura para o câmpus, 
prevendo o uso dos espaços já existentes e o uso futuro das áreas.
Destinar esforços para a elaboração de projeto para construção de um prédio no 
câmpus, com vistas a ter-se em mão uma proposta aprovada institucionalmente 
para futura expansão física.
Envolver a comunidade acadêmica na construção de um Plano de Tecnologia de 
Informação para o câmpus.
Estabelecer uma meta de reposição de recursos de tecnologia do campus, 
publicizando sua efetivação ao longo dos anos.
Trabalhar na ampliação da acessibilidade do Câmpus.
Execução da cobertura já projetada para a frota veicular do Câmpus conforme as 
possibilidades de orçamento.
Conclusão do plano de prevenção contra incêndios (PPCI), na medida das 
possibilidades orçamentárias para atendimento das demandas exigidas.
Padronizar as solicitações de demandas para a manutenção geral mediante 
abertura de chamados no SUAP (Central de serviços), possibilitando um controle 
mais eficiente dos trabalhos demandados e executados.
Qualificar a gestão dos laboratórios do Câmpus, proporcionando, para tanto, 
discussões coletivas de servidoras e servidores docentes e laboratoristas no 
sentido de se pensar conjuntamente na manutenção, qualificação, demandas de 
materiais e ampliação destes espaços.
Continuar, na medida das possibilidades orçamentárias, os trabalhos de 
readequação e modernização da estrutura do auditório do Câmpus, visando 
atender às diversas agendas que ocorrem neste espaço.
Buscar adquirir equipamentos com o propósito de qualificar as aulas práticas dos 
cursos Técnicos em Eventos, Informática, Plástico, Mecânica e Superior de 
Engenharia Mecânica, dentro das possibilidades orçamentárias.
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